
ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОНОГО АКТА 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
від «__»_____________ 2016 року       № ____ 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  
від  21 липня 2016 року №432 «Про затвердження вартості   
послуг з утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста Олександрії» 
   

Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою 
впорядкування вартості послуг з утримання  об’єктів благоустрою комунальної власності 
міста Олександрії та враховуючи висновок управління економіки міської ради від 01.09.2016 
року  №710, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 21 липня 2016 року №432 в п.4, 
п.5, п.6 Додатка до рішення виконавчого комітету від 21 липня 2016 року №432 «Вартість 
послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності м.Олександрії» та викласти  
п.4, п.5, п.6 в такій редакції: 

№ 
з/п Найменування робіт, послуг 

Од.вим Вартість 
без ПДВ, 
(грн) 

Вартість 
з ПДВ, 
(грн) 

1 2 3 4 5 
 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 
4 Навантаження, вивезення та захоронення  

ТПВ для небюджетних юридичних осіб 
1м3 87,27 104,72 

5 Навантаження, вивезення та захоронення  
ТПВ для бюджетних підприємств 

1м3 90,72 108,86 

6 Навантаження, вивезення та захоронення 
ТПВ для приватного сектору 

На одного 
мешканця на місяць 

15,35 18,42 

2. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
опублікувати дане рішення в засобах масової інформації у 5-денний термін з дати його 
прийняття. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Лоцмана Г.Г. 

 
 
 

Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Аналіз регуляторного впливу 
проекту рішення виконавчого комітету 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
від  21 липня 2016 року №432 «Про затвердження вартості 

послуг з утримання об’єктів благоустрою 
комунальної власності міста Олександрії» 

 
Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений з дотриманням вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», пп.2 п.а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 
№308, та визначає правові й організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого 
комітету «Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної 
власності міста Олександрії». 

1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям змін до цього регуляторного 
акта, полягає у приведенні вартості послуг з навантаження, вивезення та захоронення ТПВ, 
що надаються комунальним підприємством КП «Благоустрій» приватному сектору та 
юридичним особам, до рівня економічно обґрунтованих витрат. 

2. Механізм формування вартості послуг визначається на основі Калькуляцій.  
Тарифи, які діятимуть, будуть забезпечувати позитивну рентабельну роботу 

комунального підприємства та покривати собівартість наданих послуг. 
Головна мета внесення змін до данного регуляторного  акта – надання якісних послуг 

з вивезення та захоронення ТПВ за економічно обґрунтованою вартістю. 
На підставі аналізу розрахунків вартості послуг, що надаються комунальним 

підприємством «Благоустрій» та висновку управління економіки міської ради, 
запропоновано зазначений регуляторний акт.  

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами 
відстеження діяльності суб’єкту господарювання комунальної форми власності, пов’язаної з 
наданням зазначених вище послуг.  

3. Метою розробки та впровадження проекту є: 
- реалізація державної політики ціноутворення;  
- приведення витрат підприємства у відповідність до рівня економічно обґрунтованих 

витрат та у межах граничного рівня рентабельності;  
- своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії, паливно-мастильні матеріали, талони 

на захоронення; 
- своєчасна виплата заробітної плати працівникам комунальних підприємств; 
- здійснення своєчасних розрахунків з бюджетами всіх рівнів та сплати єдиного 

соціального внеску. 
4. Дана проблема потребує вирішення шляхом встановлення виконавчим комітетом 

Олександрійської міської ради вартості послуг з навантаження, вивезення та захоронення 
ТПВ, що надаються комунальним підприємством КП «Благоустрій». 

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо 
встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, вартості на такі послуги, які 
надаються підприємствами комунальної власності відповідної територіальної громади, 
належать органам місцевого самоврядування. Поряд з цим, здійснення контролю за 
дотриманням встановленої вартості делеговано органам місцевого самоврядування. 

5. Альтернативи. 
1) Альтернативним способом досягнення встановлених цілей може бути визначення 

вартості послуг  самим суб’єктом господарювання, проте, у такому випадку стає реальною 
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загроза необґрунтованого підвищення вартості послуг або отримання надприбутків. Дана 
альтернатива є неприйнятною. 

2) Не затвердження вартості послуг з  навантаження, вивезення та захоронення ТПВ 
призведе до погіршення стану комунального підприємства. Проблем, пов’язаних з виплатою 
заробітної плати працівників комунальних підприємств, розрахунків за комунальні послуги 
та енергоносії, придбанням паливно-мастильних матеріалів та розрахунків за талони на 
захоронення ТПВ. Дана альтернатива є неприйнятною.  

3)  Вирішення проблеми можливо лише у разі затвердження вартості послуг з 
навантаження, вивезення та захоронення ТПВ шляхом приведення її до економічно 
обґрунтованого рівня, який би забезпечив стале та якісне надання послуг.  

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з 
огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю 
відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

6. Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного 
механізму, який передбачає виконання заходів щодо:  

1) Внесення на обговорення, шляхом публікації у ЗМІ, питання встановлення вартості 
послуг з навантаження, вивезення та захоронення ТПВ запропонованого у проекті рішення.  

2) Виконавчий комітет, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо встановлення тарифу.  

3) Після прийняття, рішення підлягає оприлюдненню. 
7. Регуляторний акт має місцевий характер впливу. Найбільш впливовими зовнішніми 

чинниками на дію регуляторного акта будуть:  
- зміна чинного законодавства у сфері виконання робіт та надання послуг з 

благоустрою населених пунктів;  
- збільшення складових собівартості послуг (зростання мінімальної заробітної плати, 

ціни паливно-мастильних матеріалів, вартості захоронення тощо);  
- зміна податкового законодавства. 
Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого 

регуляторного акта. Тому буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за 
результатами якого до запропонованого регуляторного акта буде внесено відповідні зміни 
для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.  

8. Прийняття змін до регуляторного акта надасть можливість забезпечувати 
територіальну громаду міста якісними послугами з вивезення та захоронення ТПВ, 
встановити вартість послуг на рівні економічно обґрунтованих витрат, поліпшити фінансово-
економічний стан комунального підприємства. 

9. Сфера впливу, вигоди та витрати: 
Сфера впливу Вигоди Витрати 

Органи місцевого 
самоврядування 

Забезпечення виконання необхідних обсягів з 
вивезення та захоронення ТПВ з приватного 

сектору та юридичних осіб, підтримання 
сприятливого санітарного стану міста; 

забезпечення економічно обґрунтованої 
вартості послуг 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати 
робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою 

регуляторного акту, публікація у ЗМІ міста).  

Населення Надання якісних послуг за економічно 
обґрунтованою вартістю 

Витрати пов’язані з оплатою послуг з вивезення та 
захоронення сміття за фактично надані послуги 

Комунальні 
підприємства 

 

Своєчасні розрахунки  
за енергоносії, паливно-мастильні матеріали 
та талони за захоронення ТПВ, недопущення 
збитків підприємства, застосування вартості 
послуг на рівні економічно обґрунтованих 
витрат 

Регулювання витрат на надання послуг у межах 
встановленої вартості 

Держава Своєчасні платежі до бюджетів всіх рівнів  Відсутні 
10. Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки 

його прийняття залежить від економічних чинників (динаміки зміни вартості паливно-
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мастильних матеріалів, енергоносіїв, підвищення мінімальної заробітної плати, змін у 
податковому законодавстві, тощо). 

11. Регуляторний акт досягне своєї цілі за умови, якщо:  
- затвердження вартості послуг з навантаження, вивезення та захоронення ТПВ для 

приватного сектору та юридичних осіб відповідатиме економічно обґрунтованим витратам 
комунального підприємства «Благоустрій»;  

- робота комунального підприємства буде якісною, забезпечить підтримання 
санітарного стану міста в належному стані; 

- будуть своєчасно проводитись розрахунки за спожиті енергоносії, паливно-
мастильні матеріали та талони на захоронення ТПВ, розрахунки з бюджетами всіх рівнів та 
сплата єдиного соціального внеску; 

- буде забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам комунального 
підприємства. 

12. Показниками результативності регуляторного акта є:  
- фактичний рівень витрат, пов’язаних з наданням послуг з навантаження, вивезення 

та захоронення ТПВ з приватного сектору та від юридичних осіб;  
- кількість скарг та пропозицій щодо своєчасності та якості надання зазначених 

послуг; 
- рівень рентабельності фінансово-господарської діяльності комунального 

підприємства. 
13. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі 

строки:  
- базове відстеження - після набрання чинності цим актом;  
- повторне відстеження - через один рік з дня набрання чинності цим актом;  
- періодичні відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів 

з повторного відстеження результативності регуляторного акта.  
 

14. Розробник проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету від  21 липня 2016 року №432 «Про затвердження вартості  
послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності міста Олександрії», – 
планово-економічний відділ управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування  міської ради на підставі розрахунків КП «Благоустрій» та висновку 
управління економіки міської ради.   

Пропозиції та зауваження стосовно даного питання приймаються протягом місяця з 
дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного 
впливу за адресою: 
 28000, м.Олександрія, вул..Бульварна, 25. Телефон для довідок 72616. 

 
 
 
 

Начальник управління ЖКГ, 
архітектури та містобудування міської ради   В.Литовченко 

 
 
 


